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Geacht college,  

 

Zoals benoemd bij de kick-off van het gemeentelijk gezondheidsbeleid op 18 februari jl. lopen in 

Nederland ieder jaar ruim 20.000 jongeren gehoorschade op door vrijetijdslawaai, ongeveer de helft 

tijdens het uitgaan. Vaak is de gehoorschade onomkeerbaar (Bijlage 1), met als gevolg levenslange 

handicaps als oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies. Dit kan leiden tot aandacht- en 

leerproblemen, sociaal isolement en in het ergste geval levenslange arbeidsongeschiktheid. Met de 

juiste maatregelen, is dit gelukkig te voorkomen. 

 

De totale economische last rond gehoorproblematiek bedraagt in Nederland miljarden euro’s op 

jaarbasis1.  Het aandeel jongeren daarin is groeiend. Doordat nu opgelopen (milde) gehoorschade 

optelt bij ouderdomsdoofheid, zal rond middelbare leeftijd een extra impact op gezondheid en 

daaraan verbonden kosten ontstaan; deels ook voor rekening van de gemeenten. 

 

Ondanks de ernst en omvang van het probleem, is er in Nederland geen wet of regelgeving die voorziet 

in de gehoorbescherming van bezoekers van evenementen en andere uitgaansgelegenheden. Wel is er 

een aantal landelijke initiatieven, die echter vooral vragen om een gemeentelijke inzet (Bijlage 2, 3). Uw 

gemeente kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van gehoorschade2, indien 

mogelijk in regionaal verband. 

 

 

 

 

                                                      
1 M. Gommer et al.(2013) RIVM briefrapport Gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland 
2 Dit is aan de orde geweest op de regionale evenementennetwerkdag met gemeenteambtenaren op 6 oktober 
jl. 
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Advies  

Voer een lokaal gehoorschadepreventiebeleid. Onze aanbevelingen daarvoor zijn: 

- Leg voor buitenevenementen in de APV en/of het evenementenbeleid voor alle publiek 

toegankelijke plaatsen een maximum geluidsniveau3 vast van ten hoogste 100 dB(A)4, of indien 

mogelijk, een lager maximum5. Als de activiteit vooral gericht is op kinderen jonger dan 16 jaar, 

stel dan het maximum op 88 dB(A)6. 

- Bij een geluidsniveau hoger dan 92,5 dB(A) dienen altijd aanvullende preventieve maatregelen 

genomen te worden (zoals voorlichting en beschikbaar stellen van goede gehoorbescherming). 

- Hanteer voor binnen evenementen en andere uitgaansgelegenheden binnen, zoals clubs en 

discotheken een maximum van 92,5 dB(A) (bijlage 3). 

- Stem deze maatregelen binnen de gemeenten van onze regio onderling af, waardoor eenheid 

ontstaat voor de organisatoren en waardoor jongeren uit uw gemeente ook in een naburige 

gemeente afdoende beschermd zijn. 

- Voer (steekproefsgewijs) controles uit op naleving van bovenstaande7 en las na een proefperiode 

van één jaar een evaluatiemoment in. 

 

Een voorbeeldtekst voor APV en/of gemeentelijk evenementenbeleid, vindt u in bijlage 4. Voor de 

onderbouwing biedt de Wet Publieke Gezondheid een aanknopingspunt (beschermen, bevorderen en 

bewaken gezondheid van de bevolking), in het bijzonder paragraaf 2, artikel 5, lid 2a, lid 2e en lid 4.   

 

Ondersteuning 

Wilt u ondersteuning om in uw gemeente aan de slag te gaan met de preventie van gehoorschade? 

Neem dan contact op met Donné Schmidt, adviseur Milieu en Gezondheid, GGD Hollands Noorden 

(dschmidt@ggdhn.nl, 088-0125177). 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Nico Plug 

Algemeen Directeur GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

 

Bijlage 1. Figuur: gehoorschade door hard geluid 

Bijlage 2. Bestaande initiatieven 

Bijlage 3. Standpunt GGD GHOR Nederland over gehoorschadepreventie 

Bijlage 4. Voorbeeldtekst gehoorschadepreventie in APV en evenementenbeleid 

                                                      
3 LAeq 15 (equivalent geluidsniveau): het maximale geluidsniveau gemiddeld over een periode van 15 minuten 
4 In Vlaanderen is dit sinds 2013 de wettelijke maximum norm: http://www.lne.be/themas/hinder-en-
risicos/geluidshinder/beleid/muziek/BrochureGeluidsnormen.pdf  
5 De gezondheidskundige streefwaarde van GGD GHOR Nederland voor alle uitgaansmuziek is 92.5 dB(A) 
(bijlage 3). 
6 Van kinderen kan niet verwacht worden dat zij zelf gehoor beschermingsmaatregelen treffen (bijlage 3); zie 
ook http://www.hoorstichting.nl/professionals/scholen/geluidsadvies-schoolfeesten/   
7 Metingen kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden door de RUD 
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